Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R, Núria E, Ramon C,
Artur (pare de l’Artur).
∗ Per les persones grans de la comunitat.

26 de setembre 2010

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1239

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la
Núria S. cosina de la Maria C.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗Per l’escola dominical: mestres i alumnes
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h mati
Culte d’adoració a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Caldera
Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc:Guarderia .

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!
Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Senyores
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

Corals

Atenció pastoral

Al·leluia: Tornem a la feina el diumenge 26.
L’Estel:

Diaques

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434;

ANIVERSARIS
26 Josep O
30 Elisabet N
1-10 Pere A

3 d’octubre// 10 d’octubre

Diaca de torn: Xavier N// Myriam R
Torn de porta: Ruben R/ Benjamí i Joan F

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

"Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si
mateix, que prengui la seva creu i em segueixi.
Perquè qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà;
en canvi, qui perdi la seva vida per causa meva,
la trobarà.
24-25
u 16,
Mate

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Trovar la vida
< Fidel Caralt >

Diuen que un turista americà, a principis del segle passat, va anar a la
ciutat d'El Caire, amb la finalitat de visitar un famós savi. El turista es va
sorprendre en veure que aquest home vivia en una petita cambra plena
de llibres. Els únics mobles que tenia eren un llit, una taula i una cadira.
El turista li va preguntar: -On són els seus mobles? Sense contestar, el
savi també li va preguntar: -On són els seus? -Els meus? Si jo estic aquí
només de pas! -Jo també, li va contestar el savi.
Una vegada algú li va dir a Jesucrist: -Et seguiré arreu on vagis, i Jesús li
digué: -Les guineus tenen caus, i els ocells nius, però el Fill de l’Home no
te on reposar el cap.
Jesús va tenir clar que ell estava de pas a la terra i que la seva meta era
acomplir la missió encomanada pel Pare. No havia vingut a ser servit, si
no a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom.
Res material no el lligava a aquesta terra, només una cosa, les persones i
aconseguir la seva salvació.
Ho vulguem o no, tots nosaltres també estem de pas en aquesta terra.
Molts diuen: -A viure que són dos dies! I es llencen en braços del
materialisme per intentar aprofitar la vida al màxim. El resultat, en la
majoria dels casos, és decepció i buidor.
D’aquesta actitud de vida de Jesús aprenem dues coses. La primera: Hi
ha quelcom més important a la vida que les coses que es veuen.
Necessitem retornar a Déu, el nostre Creador, i tenir una relació amb Ell.
És aleshores quan les coses que hi ha al nostre voltant recobren el seu
sentit ple. I en segon lloc: Amb la seva vida, la seva mort i la seva
resurrecció Ell ha obert l’únic camí per retornar a Déu.

EQUIP D’EVANGELITZACIÓ

Estem organitzant l’equip d’evangelització, els interessats en treballar en
aquest ministeri parleu amb l’Anna M. o amb el pastor Melero. Apunta’t i
prega per aquest ministeri.

REBOST

Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums
cuits(vidre), cafè i xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La
col·laboració de tots/es és necessària. Propera distribució: 2-10

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

26-9 Inici assaig Corals
2-10 Rebost
Olimpíades evangèliques
15-10 Concert solidari. Cor Gospel
Kèrigma. Conservatori de Terrassa a
les 21h
16-10 Rebost /Manteniment
14-17 del 10 Convenció UEBE
23-10 Inici CET– Classic

PERSONATGE BÍBLIC
Pista 4: Malgrat les terribles proves que
va passar, mai va maleir Déu.
Pista 3: Els capítols que té el llibre son als
mateixos que les ciutats que el Senyor
dona els levites a la terra promesa,
sense comptar les de refugi.
Pista 2: En surt un amb el mateix nom al
Genesi, però no és segur que sigui el
que busquem.
Pista 1: El nostre personatge, apart del
seu propi llibre, també apareix a
Ezequiel i Jeremies
Us animem a participar a tots i a totes
els/les alumnes de l’ED, individualment o
amb la família.

PROGRAMES TV
El programa Buenas Noticias s’emet
tots els diumenges a les 8h 45’ a la 2
TVE.
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 el
dia 26 de setembre amb el programa
Afers Religiosos.

CET
Cet– Clàssic inici 23 d’octubre
(Informació Taulell)
Cet– Reciclatge
Seminari I
Tema: Llei i reglament llocs de culte
Ponent: Montserrat Coll
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h

OLIMPIADES EVANGÈLIQUES
Dia 2 d’octubre al Estadi Joan Serrahima
de Montjuic organitzat per la Lliga del
testamento de bolsillo, es realitzaran les
25è Olimpiades evangèliques

CONVENCIÓ UEBE
Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17
d’octubre amb el lema “En verdad, tu eres
els dueño de todo.

